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Въпрос с искане за устен отговор O-000002/2017 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Anja Hazekamp, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Stefan 

Eck, Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Forenza, Marisa 

Matias, Jiří Maštálka, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Fabio De 

Masi, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 
от името на групата GUE/NGL 

Pavel Poc, Piernicola Pedicini, Bart Staes 

Относно: Вземане под внимание на опасенията в областта на външната търговия във връзка 
с новите критерии за установяване на веществата, нарушаващи функциите на 
ендокринната система 

Наскоро някои медии публикуваха извадки от протокола от заседанието на служители на 
Комисията и посланиците на САЩ, Канада, Аржентина и Бразилия във връзка с 
проектопредложението на Комисията за определяне на нови критерии за установяване на 
веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система. 

От протокола става ясно, че Комисията е отговорила на опасенията, изразени от посланиците 
по отношение на новите критерии, по-специално като ги уверява, че в проектопредложението се 
предвижда възможността за установяване на максимално допустима стойност на остатъчни 
количества (МДСОВ), изтъквайки аргумента, че те следва да се приемат като амбициозно 
предложение с цел да се отговори на опасенията на посланиците. 

Възможността за установяване на МДСОВ за веществата, нарушаващи функциите на 
ендокринната система, беше широко критикувана от Парламента, включително от няколко 
членове на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI). 
Причина за това е, че установяването на такива стойности ще се основава на риска (а не на 
опасността) и по този начин вече не е в съответствие с принципа на предпазните мерки. Освен 
това би било в нарушение на Регламент (ЕО) № 1107/2009, в който се предвижда, че дадено 
активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако „не се смята, че има свойства, 
нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно 
въздействие върху хората, освен ако експозицията на хората на това активно вещество, 
антидот или синергист в състава на продукт за растителна защита е незначително ниска при 
реалистични условия на употреба.“ 

Комисията винаги е твърдяла, че законодателството на Съюза се изготвя по независим начин. 
Във връзка с това тя изрази също така становището, че търговските споразумения няма да 
окажат въздействие върху тази независимост, нито върху прилагането на принципа на 
предпазните мерки, който служи за защита на общественото здраве, здравето на животните и 
околната среда.  

Признава ли Комисията, че като взема под внимание опасенията на посланиците, претенциите 
ѝ за независимост вече не са валидни? 

Признава ли Комисията, че следователно проектопредложението е повлияно от опасенията в 
областта на външната търговия и не служи на целта си, а именно опазване на здравето на 
човека, здравето на животните и околната среда? 
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